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 الترقية االستثنائية :ضوابط ومتطلبات 
التي يراد أن يرقى اليها وفقا ملا  للوظيفةافر لدى املرشح الحد األدنى من املؤهل العلمي املطلوب و ( أن يت 1

 املدنية . الخدمةهو محدد في تصنيف الوظائف في 

 ( سنة . 55يتجاوز عمر املرشح )  ( أن ل  2

 ( أن يكون قد أمض ى في املرتبة التي يشغلها مال يقل عن سنة . 3

 ل خدمته في الدولة . يتجاوز عدد الترقيات الستثنائية التي يحصل عليها املوظف ترقيتين خال ( أن ل  4

لسلم رواتب  الخاضعة( من عدد الوظائف  %1يتجاوز عدد من يرقون في السنة املالية نسبة )  ( أن ل  5

 ( موظفا في السنة .  50)  يتجاوز  املوظفين العام في الجهة , وبما ل 

 ( أن يكون املوظف/ة املطلوب ترقيته من املوظفين الكثر تميزا في الجهة . 6

سنوات (  8سنوات ( أو )  10( أن ل تقل خدمة املوظف/ة على الوظيفة الرسمية ) في الجامعة ( عن )  7

 على املرتبة الحالية .

 ( سنوات من الخدمة . 5يكون قد حصل/ت على تكليف خارجي أو ابتعاث أو إيفاد خالل آخر )  ( أن ل  8

سنوات الخمس أيام ( خالل  3أن ل يتجاوز الحسم على املوظف/ة املرشح  سواء للغياب أو التأخير ) ( 9

 األخيرة .

 ( أن ل يكون قد تعرض/ت ملخالفات وظيفية او عقوبات تأديبية .  10

 .  ( أن ل تقل فترة عمل املوظف/ة في الوحدة الدارية عن عامين عمل مالم يكن النقل ملصلحة العمل 11

 ( أن يكون قد حصل/ ت  على نتيجة تقويم أداء وظيفي ل يقل عن ) ممتاز ( في الثالث سنوات الخيرة . 12

 

 

 الدليل االجرائي للترقيات االستثنائية



 
 

2 
 
 

 

 

 

 العدد المحدد وصف المعيار المعيار م

1 
التطوعية واملشاركة  العمال

املجتمعية  من خالل جمعيات 

 معتمدة او شهادة مشاركة

مساهمة املوظف في النشطة 

والبرامج املجتمعية عبر املنصة 

أو  الوطنية للعمل التطوعي

 املؤسسات الحكومية املعتمدة

 عدد املشاركات

 ) يرفق ما يثبت ذلك (

 كحد أقص ى

 مشاركات ( 5)

2 
الدورات وتطوير الذات على املرتبة 

 الحالية

حضور البرامج التدريبية املعتمدة 

اشراف جهات في التدريب وتحت 

افق مع طبيعة عمل و حكومية وتت

املوظف ول تقل عن يومين وتكون 

 في مرتبته الحالية

إرفاق الشهادات 

 التدريبية

 أيام 5اكثر من 

 أيام  4 –أيام  3يومين _ 

 أيام  5 –

برامج تدريبية ل تقل عن 

أشهر وتكون مباشرة في  3

 طبيعة عمل املرشح

 اللجاناملشاركة في  3

من املهام الضافية للمرشح كونه 

عضوا في إحدى اللجان الداخلية 

على مستوى إدارته أو خارجية على 

 مستوى الجامعة

 إرفاق قرارات اللجان

املشاركة في اللجان 

الداخلية داخل نطاق مقر 

 عمله .

املشاركة في اللجان 

الخارجية على مستوى 

 الجامعة.

4 
واملناصب اإلدارية املراكز القيادية 

 التي كلف بها

 التكليف كمدير أو ما يعادله

إرفاق قرارات التكليف 

ول يعتد باي منصب لم 

 يصدره فيه قرار رسمي

 

التكليف كمساعد مدير أو ما 

 يعادله

التكليف كرئيس قسم أو ما 

 يعادله

 التكليف كمساعد رئيس قسم

 معيار النضباط الوظيفي 5

 األخيرة  سنوات 5 خالل بدون عذر الغياب

 
 خالل آخر سنة الستئذان

 آخر سنة لخال اإلجازات املرضية

 ةخدمة املوظفل خال اجازات رعاية املولود

 ةــرقية االستثنائيـايير التـمع
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 التأهيل العلمي 6

الحصول على مؤهالت علمية 

وتحسب نقاط التعليم ما بعد 

الحد الدنى من املؤهل العلمي 

كان حسب دليل التصنيف فإن 

الحد الدنى للوظيفة املرشح عليها 

الكفاءة املتوسطة تحسب له 

 النقاط من الثانوية العامة وهكذا

ترفق صورة طبق الصل 

 آلخر مؤهل علمي
 

 تقاويم الداء الوظيفي 7
التي خالل الثالث السنوات األخيرة 

 تسبق الترقية
  

 الخبرات العملية 8

اقدميته  مجموع خدمة املرشح و

توقف العالوة و في املرتبة الحالية 

 السنوية

 مجموع الخدمة

 
اقدميته في املرتبة 

 الحالية

 توقف العالوة السنوية

9 
 مبررات الترشيح للترقية الستثنائية

 

 النجازات

التي تفوق متطلبات عمله 

الوظيفي او انجاز مهام تتطلب 

عمال دؤوبا غير مهام وقتا وجهدا و 

 املوظف اليومية

 تقارير النجاز

 )ارفاق ما يثبت (

في املبادرات  والنجازات 

لبد من صاحب 

من  الصالحية في الجهة

بأنها  ارفاق ما يوضح

 ليست من مهام املوظف   

 املبادرات البداعية

والقتراحات  وهي  الفكار 

والدراسات التي  تساهم في تطوير 

اساليب العمل وتحسين مستوى 

أو تنفيذ برامج تدريبية  الداء

 وتطويرية لزمالء العمل

 )ارفاق ما يثبت (

 جائزة املوظف املميز

من قبل اإلدارة  عليهاالحصول 

العامة للموارد البشرية في 

 الجامعة

أن تكون مصادق عليها 

الدارة العامة من قبل 

)ارفاق  للموارد البشرية

 ما يثبت (
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 العناصر المرجحة:

عند تساوي املرشحين في مجموع النقاط في كافة املعايير الواردة أعاله , تتم املفاضلة حينها وفق العنصر املرجح , وتجري 

 املفاضلة عند التساوي حسب الترتيب التالي :

 مرتبته الحاليةيرشح من تأخرت ترقيته في  /1

 األقدم في التعيين )اليوم / الشهر / السنة ( /2

 األعلى قيمة في تقويم الداء الوظيفي /3

 تسلسل الترشيح 

 :  اوالا 

 الجهات الفرعية

 ) وهي اإلدارات التابعة ألي من الجهات الرئيسية (

 يقل عن واحد وترتيبهم حسب األفضلية مع استكمال الطلب لكل مرشحمن موظفيها وبما ل  %3ترشح ما نسبته 

 : ثانياا 

 الجهات الرئيسية

 الجهات الرئيسية وفق الهيكل التنظيمي للجامعة ( ) وهي

 من موظفيها الواردة من جهاتهم الفرعية حسب األفضلية بعد فرز من تنطبق عليهم الشروط %3ترشح ما نسبته 

 : ثالثاا 
 اللجنة الدائمة للترقيات الستثنائية

 والفرز النهائي مراجعة انطباق الضوابط العامة والخاصة على املرشحين
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 العامة للموارد البشرية اإلدارة

 وحدة الترقيات 

 

 

 

  إدارة الجامعة 

  الكليات 

 توضيح : 

 الجهات الرئيسية

 (الوارد في الدليل التنظيمي بالجامعة)الجهات الرئيسية وفق الهيكل 

  وكاالت الجامعة 


